
مغامرة حبوب اللقاح
تأليـف: كيـم مـي جيونـج
رسـوم: لي يـونــج ـ ريـم
ترجمة: عال أحمد إصالح

النباتات ـ تكاثر النباتات

علوم ـــ البيئة



رة األزالية الَمَلكيةالذُّ

نَْوَبرزهرة الَكَرز شجرة الصَّ

في اللحظة التـي تتفتح فيها ُتَوْيجـات )َبَتالت( الزهـرة ـ والَبَتالت عبـارة عن أوراق 
نة ـ تبدأ حبوب اللقاح رحلتها؛ ملوَّ

داة، ر نفسها من الُمْتك، وتغادر السَّ حيث تحرِّ
ثم تطير حتى تسقط على الِميَسم لتبدأ مغامرًة محفوفة بالمخاطر.



َخْشخاش 
الِهَماليا

الِميَسم 

 

هة الَكْربلة( )ُفوَّ

رة زهرة  مذكَّ

زهرة مؤنَّثة

الُمْتك 

 

 )جزء منتفخ 
داة يحتوي على  في السَّ

حبوب اللقاح(

في معظم األزهار، يتحد عضو التذكير وعضو التأنيث مًعا.
إال أن هناك بعض األزهار التي توجد بها

َسداة )عضو تذكير( فقط أو َكْربلة )عضو تأنيث( فقط.
ويعني هـذا أن عضو التذكيـر، وعضو التأنيث فـي الزهرة 

يتفّتحان في أوقات مختلفة.



رة لشجرة  زهرة مذكَّ
نَْوَبر الصَّ

حشيشة القرن

نَْوَبر ثة لشجرة الصَّ زهرة مؤنَّ

ُعشبة األنقليس

رة لُعشبة األنقليس..  زهرة مذكَّ
رة بعـد أن يكتمل  ترتفع األزهـار المذكَّ

ها إلى سطح الماء، وتطفو بعيًدا. نموُّ

الزعتر

ثة لُعشبة األنقليس.. زهرة مؤنَّ
ثة التي تنمو فوق سـطح  تلتقي الزهرة المؤنَّ

رة. الماء بالزهرة المذكَّ
وعندئٍذ، تنتقل حبة لِقاح من َسـداة الزهرة 

رة إلى َكْربلة الزهرة المؤنَّثة. المذكَّ

التذكيـر، وعضو  يتفّتح عضـو 
نَْوَبر  التأنيث فـي زهرة شـجرة الصَّ

في أوقات مختلفة.
ـداة هي عضو التذكيـر في الزهرة. وكل َسـداة  السَّ

تتكون من خيط، وُمْتك.
والَكْربلـة هـي عضـو التأنيث فـي الزهـرة. وهي تشـبه القـارورة، 

وتتكون من ِميَسم، وَقَلم، وِمْبَيض.

 وإذا كانت حبـوب اللقـاح ال تسـتطيع أن تنتقل 
من تلقاء نفسها،

فكيف ترتحل بعيًدا إًذا؟



رة لشجرة  زهرة مذكَّ
نَْوَبر الصَّ

حشيشة القرن

نَْوَبر ثة لشجرة الصَّ زهرة مؤنَّ

ُعشبة األنقليس

رة لُعشبة األنقليس..  زهرة مذكَّ
رة بعـد أن يكتمل  ترتفع األزهـار المذكَّ

ها إلى سطح الماء، وتطفو بعيًدا. نموُّ

الزعتر

ثة لُعشبة األنقليس.. زهرة مؤنَّ
ثة التي تنمو فوق سـطح  تلتقي الزهرة المؤنَّ

رة. الماء بالزهرة المذكَّ
وعندئٍذ، تنتقل حبة لِقاح من َسـداة الزهرة 

رة إلى َكْربلة الزهرة المؤنَّثة. المذكَّ

التذكيـر، وعضو  يتفّتح عضـو 
نَْوَبر  التأنيث فـي زهرة شـجرة الصَّ

في أوقات مختلفة.
ـداة هي عضو التذكيـر في الزهرة. وكل َسـداة  السَّ

تتكون من خيط، وُمْتك.
والَكْربلـة هـي عضـو التأنيث فـي الزهـرة. وهي تشـبه القـارورة، 

وتتكون من ِميَسم، وَقَلم، وِمْبَيض.

 وإذا كانت حبـوب اللقـاح ال تسـتطيع أن تنتقل 
من تلقاء نفسها،

فكيف ترتحل بعيًدا إًذا؟

نَْوَبر  تنتشـر حبوب لِقاح زهرة شـجرة الصَّ
في الهواء بواسطة الرياح.

وتتمايل ُعشبة األنقليس ذات اليمين، وذات 
مال على حسب حركة التيارات المائية. الشِّ



دّوار الشمس

الياَسِمين 

 

البري

زهرة الَكـَرز



تأُمل معظم األزهار أن ترسل
ثة. حبوب لِقاحها بأمان إلى َكْربلة الزهرة المؤنَّ

ولذلك، فقد حباها اهلل برائحة ذكية وألوان جميلة
حتى تجتذب إليها النحل والطيور التي تنقل حبوب لِقاحها بأمان.

 زهرة 
الذهب

الكاميليا

مجد الصباح



ينجذب النحل إلى الزهرة ليبحث عن الرحيق في األجزاء العميقة منها.

مجد الصباح

وأثناء ذلك، تلتصق حبوب اللقاح بأجسام النحل.



الُخبازى 
)الُخبَّْيز(

تتساقط حبوب اللقاح من أجسام النحل أثناء طيرانه في الجو،
هة الَكْربلة(. وتسقط على الِميَسم )ُفوَّ

السوسن



الكاميليا



زهرة الكاميليا لونها أحمر بّراق حتـى يجتذب إليها طائًرا 
ُيطَلق عليه اسم  »العين البيضاء أو العين الفضية«.

ُتزهر الكاميليا في الشتاء البارد،
ويحمل طائر »العين البيضاء« حبوب لِقاحها.

العين البيضاء 
)العين الفضية(



ولذلك، فحينما تلتصق حبوب اللقاح بالِميَسم، تبدأ عملية 
»التلقيح«؛ حيث تنمو أنبوبة اللقاح فوق الِميَسم، وتمتد داخل 

الَقَلم حتى تصل إلى الِمْبَيض حيث تتم عملية اإلخصاب.

الُبَوْيضة

الِمْبَيض

 أنبوبة 
اللقاح 

حبوب اللقاح

الخيط
داة  السَّ

 

الُمْتك 
الَقَلم

الَكْربلة

الِميَسم 
وعل�ى الرغ�م م�ن أن الزهرة 
تذكي�ر(،  )عض�و  َس�داة  به�ا 

وَكْربلة )عضو تأنيث(.
إال أن حب�وب اللق�اح ترتحل 
مس�افات طويلة حتى تس�قط 
ا. على مياسم أزهار بعيدة جدًّ

وذلك يجعلها تس�تطيع إنتاج 
بذور أقوى.

ينطلق كثير من حبوب اللقاح في الرحلة.
إال أن حبة لِقاح واحدة فقط هي التي تمّر بأمان من الِميَس�م عبر أنبوبة لِقاح تمت�د داخل الَقَلم حتى تصل 

إلى الِمْبَيض حيث تتم عملية اإلخصاب، وإنتاج البذرة.

هذه زهرة تحتوي على عضو التذكير 
داة(، وعضو التأنيث )الَكْربلة( مًعا. )السَّ



عندما تندمج )تتحد( نواة حبة لِقاح 
ثة  رة من أنبوبة اللقاح مع نواة مؤنَّ مذكَّ
)خلية البيضة( في الُبَوْيضة داخل حبة 

اللقاح، تتم عملية اإلخصاب.

وبعد ذلك، يأخذ الِمْبَيض 
والُبَوْيضة في النمو؛

حيث تسقط التَُّوْيجات 
)الَبَتالت(، وتنمو الُبَوْيضة 

حتى تصير بذرة، وينمو 
الِمْبَيض حتى يصير ثمرة.

رة النواة التناسلية المذكَّ

الثمرة

البذرة



الَبْلَسم

شجرة القيقب

الفاصوليا

الَكَرز األرضي 
)الحرنكش(

مجد الصباح

الكِْستِناء 

 

)أبو فروة(
َجْوزة الَبلُّوطة

الَبْرِسيمون

ّمان الرُّ

كل هذه البذور ناتجة عن رحلة حبوب اللقاح.



األُرزالبِطِّيخ
 اليقطين 

)القرع العسلي(
الطرخشقون

دّوار الشمس

رة الذُّ

اآلن، حان الوقت لكي تنطلق البذرة في رحلتها..
إلى مكان بعيد.

ويحدث ذلك، حتى تنتش�ر البذور بش�كل متس�اٍو وتنب�ت براعم 
جديدة في أماكن جديدة.



الَبْلَسم

تحصل بذور بازالء )بِِسّلة( الحديقة، وبذور الَبْلَسم على مساعدة 
من قرونها..

فعندما يكتمل نضج هذه البذور، ينش�ق غالف القرن حتى تنطلق 
البذرة بعيًدا في الهواء.



بازالء )بِِسّلة( الحديقة



شجرة القيقب

الطرخشقون

لو كانت للبذور أجنح�ة، فهل كانت تس�تطيع الطي�ران بعيًدا بحرية أكث�ر من ذلك؟ 
تدور بذور شجرة القيقب، وتظل تدور..



ك الِمروحي في طائرة ثم تنطلق عالًيا نحو السماء... كالمحرِّ

ولنبات الطرخشقون ما يش�به الريش األبيض الذي 
ينفتح كالِمظل�ة )الباراش�وت( حتى يحمله�ا بعيًدا 

بعيًدا في الهواء.



الِوستاريا

شجرة الَجْوز

وتغطِّي قشرٌة سميكة بذور نبات الِوستاريا، وبذور أشجار الَجْوز..
وتسبح هذه القشور كقطعة خشب طافية فوق سطح مياه النهر.

لبة لهذه البذور بالماء، فتلين، وتنشّق. تتشّبع القشرة الصُّ
وهذا يسمح للبذرة الموجودة داخل القشرة بأن تتحّرر 

منها بأمان، كما يضمن وصولها إلى اليابسة 
   بأمان أيًضا.



الِوستاريا

شجرة الَجْوز

وتغطِّي قشرٌة سميكة بذور نبات الِوستاريا، وبذور أشجار الَجْوز..
وتسبح هذه القشور كقطعة خشب طافية فوق سطح مياه النهر.

لبة لهذه البذور بالماء، فتلين، وتنشّق. تتشّبع القشرة الصُّ
وهذا يسمح للبذرة الموجودة داخل القشرة بأن تتحّرر 

منها بأمان، كما يضمن وصولها إلى اليابسة 
   بأمان أيًضا.



أحياًنا، تختفي البذور داخل الثمار اللذيذة.
وعندما تأكل الحيوانات هذه الثمار بما فيها من البذور.

فإن البذور تخرج بأمان من أجسام هذه الحيوانات مع َفَضالتها
        حتى تبدأ رحلتها الخاصة.



شجرة العنب

وس�وف تنمو الب�ذور التي تس�قط عل�ى األرض داخل 
َفَضالت الحيوانات جيًدا؛ 

ر لها ألن هذه الَفَضالت ستوفِّ
المواد الغذائية الالزمة حتى تنمو.



نارة. تختبئ بعض البذور داخل ثمار لها أشواك تشبه الصِّ
ولذلك، تستخدم البذور هذه األشواك حتى تعلق بفراء الحيوانات.

وحينما تركض الحيوانات تتحّرر البذور من هذا الفراء، وتطير في الهواء.

زهرة التبن اليابانية

األرقطيون



نارة. تختبئ بعض البذور داخل ثمار لها أشواك تشبه الصِّ
ولذلك، تستخدم البذور هذه األشواك حتى تعلق بفراء الحيوانات.

وحينما تركض الحيوانات تتحّرر البذور من هذا الفراء، وتطير في الهواء.

زهرة التبن اليابانية

األرقطيون



طالما أن هناك تربة، 
فإن البذور يمكن أن تنبت في أي مكان

سواٌء أكان غابًة فسيحة أو شرًخا صغيًرا في الرصيف 
الذي يمشي عليه الناس.



طالما أن هناك تربة، 
فإن البذور يمكن أن تنبت في أي مكان

سواٌء أكان غابًة فسيحة أو شرًخا صغيًرا في الرصيف 
الذي يمشي عليه الناس.

والبذور تنتظر في األرض أحياًنا إلى أن يدفأ الطقس..





استعداًدا للقيام برحلة جديدة تماًما!



النبات�ات أجنح�ًة كالحش�رات، والطي�ور  تمل�ك  ال 
فه�ي  ولذل�ك،  والبش�ر.  كالحيوان�ات،  أرج�ً�  أو 

 

ال تس�تطيع أن تتح�رك من تلقاء نفس�ها. ولك�ن ماذا 
يحدث إذا َنَم�ْت كلُّ النباتات في م�كان واحد فقط؟ 
�لة بجوار النبات األم، وسيصبح الوضع  ستنمو السُّ

في حالة فوضى وازدحام شديدين.

ال تس�تقبل النبات�ات التي تنم�و تحت ظل األش�جار 
ق�دًرا كبي�ًرا م�ن ض�وء الش�مس أو الم�واد الغذائية. 
ولذلك، ال تس�تطيع ُس��لتها أن تنمو بص�ورة جيدة 
بس�بب ذلك. كما أن حدوث اإلخص�اب داخل هذا 
النبات في ه�ذه الظروف، س�يؤدِّي إلى إنتاج ُس��لة 
��لة  مريض�ة، وس�يكون م�ن الصع�ب أن تبق�ى السُّ
الس�ليمة عل�ى قيد الحي�اة. وه�ذا هو الس�بب في أن 
النباتات ترس�ل حب�وب لِقاحها، وبذوره�ا في رحلة 

طويلة إل�ى م�كان بعيد. وه�ي تفعل ذلك بمس�اعدة 
ضئيلة من كائنات حية أخرى، ومن الهواء )الرياح(، 
والمياه؛ ألنها ال تس�تطيع أن تتحرك من تلقاء نفس�ها 

كما ذكرنا من قبل.

هن�اك نوعان م�ن الرح��ت التي يق�وم به�ا النبات: 
»رحلة حب�وب اللق�اح« حيث تطي�ر حب�وب اللقاح 
بعيًدا حت�ى تق�وم بتلقيح األزه�ار، و»رحل�ة البذرة« 
حيث تعثر البذرة على تربة مناسبة وتنبت فيها. ولكي 
تتكون البذرة، ف� بد أن تتم عملي�ة اإلخصاب أواًل. 
ويحدث اإلخصاب عندم�ا تلتصق حب�ة اللقاح التي 
�داة )عضو التذكير في الزهرة( بالِميَس�م.  تنتجها السَّ
هة الَكْربلة )عض�و التأنيث في  الزهرة(. ومن  وهو ُفوَّ
الممك�ن أن تنتش�ر حب�وب اللق�اح بواس�طة النحل، 
والَفراشات حيث تلتصق بأجسامها عندما تهبط على 

يل اإي�ن ج� )اأ�ستاذ علم احلياة بجامعة �ِسي�ؤول(

اأن�ست�ا جيًدا
ق�سة حياة يرويها الأ�ستاذ



األزهار المتصاص الرحيق. كما أنه من الممكن أيًضا أن تنتش�ر حبوب اللقاح بواس�طة الهواء )الرياح(. فعلى سبيل 
ْفصاف واألُرز الهواء في نقل حبوب لِقاحها. ولذلك، فإذا صادفت  نَْوَبر وأش�جار الصَّ المثال، تستخدم أش�جار الصَّ
نَْوَبر رياًحا جيدة، يمكنها أن تطير لمسافة تصل إلى 400 كيلومتر في رحلة طويلة للغاية. كما  حبوُب لِقاح شجرة الصَّ

تستخدم النباتات التي ُتزهر في الماء التيارات المائية حتى ترسل حبوب لِقاحها بعيًدا في رحلة طويلة أيًضا.

ح نفسها بنفسها. ُترى، ما س�بب ذلك؟ ألن حبوب اللقاح، والَكْربلة )عضو التأنيث في الزهرة(  إال أن األزهار ال تلقِّ
ال تنموان بالسرعة نفسها. ولذلك، ف� توجد حبوب لِقاح كافية إلتمام عملية التلقيح.

ورحلة البذور هي األخرى ال تقّل إث�ارًة، وطرافًة عن رحلة حبوب اللقاح. إال أن الب�ذور تختلف عن حبوب اللقاح 
في أنها ترحل إلى أماكن ال تنمو فيها نباتات أخرى، وتنبت بمجرد وصولها إلى تربة غنية بالمواد الغذائية والمياه.

ولذل�ك، تس�تخدم الب�ذور ُطرًق�ا عدي�دة، ومختلفة للهب�وط عل�ى الترب�ة الجيدة. ولع�ل الطريق�ة األكثر ش�يوًعا 

 

هي االنتقال بواس�طة الهواء )الرياح(. وخير مثال على هذه الطريقة بذور الطرخشقون. وبعض البذور مثل 
بذور األرقطيون تنتشر عن طريق التعلُّق بفراء الحيوانات.

في حين تنتقل بذور العنب، والَبْرِسيمون التي تأكلها الحيوانات إلى أماكن جديدة من خ�ل َفَض�تها. 
ْنُبُرك )السوس�تة( ف�ي االنتقال إل�ى التربة  لبة الت�ي تش�به الزُّ أما ب�ذور الَبْلَس�م، فتس�تخدم قرونه�ا الصُّ

المناس�بة؛ حيث تتهّش�م قرونه�ا، فتنتش�ر بذوره�ا في ك��ل مك�ان. وهن�اك نبات آخر طري�ف، ومثير. 
وهو َج�ْوزة الَبلُّوطة؛ حي�ث تخبِّئ الس�ناجب ثمار َج�ْوزة الَبلُّوط�ة حتى تأكله�ا فيما بعد. 

 

إال أن الثمار التي ال تستطيع الس�ناجب العثور عليها تنبت، وتنمو إلى أن تشّق التربة 
وتخرج. ولذلك، ف� بد  أن للسناجب ذكريات سيئة مع َجْوزة الَبلُّوطة!

إن رحلة حب�وب اللق�اح، ورحلة الب�ذور طريفة وعجيب�ة للغاية كم�ا رأيت.. 
فاحرْص على أاّل تنس�ى المعلوم�ات التي قرأته�ا في هذا الكت�اب، واحرْص 

على معرفة المزيد عنها.



صة يف إنت�اج كتب األطفال. وه�ي تعمل يف الوق�ت احلايل مع آخرين يف ه�ذا املجال،   عمل�ت املؤلف�ة كي�م م�ي جيونج يف رشكة للن�ر، متخصِّ
كام ختطِّط لتأليف املزيد من كتب األطفال.

درست الرسامة يل يونج � ريم الفنون يف جامعة كوكمني. ويف عام 2002، أقيم هلا معرض خاص حتت عنوان »عامل رائع« لعرض رسومها الفنية. 
ومن بني أعامهلا: »آن صاحبة الَجَمالونات اخلرضاء«، و»شابات صغريات«، و»رحالت جاليفر«، و»القرد امللك«، وغريها.
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د عامَلنا باألكسجني،  يف رأيك، َمْن هو حاكم الغابات؟ هل هو النباتات التي تزوِّ
وامل�واد الغذائية الالزمة للحفاظ عىل حي�اة الكائنات احلية؟ إذا أردت احلصول 
ع�ىل إجاب�ة دقيق�ة عن ه�ذا الس�ؤال املهم، هي�ا بنا نتع�ّرف عىل حقائ�ق طريفة 
 ومث�رية عن النباتات ربام مل نقرأ عنها من قبل... مثل أس�اليبها املتنوعة للحفاظ 

عىل حياهتا، وحيويتها الدائمة.

النيلي

الكون
ميالد األرض

كيف تبدو؟
الطقس

حركة األرض
الصهارة

النظام الشمسي
القمر

حياة النجم
السفر في الفضاء

الأزرق

البيئة
الغابات

النهر
المسطحات المدية

البحر
األرض

عندما تنقرض الحيوانات
حماية البيئة

تدوير النفايات
األدوات الموجودة حولنا

الأ�سفر

جسم اإلنسان
أعضاء جسم اإلنسان

الميالد والنمو
أعضاء اإلحساس

أعضاء الجهاز الهضمي
الحركة والدورة الدموية
لكي تبقى موفور الصحة

القرمزي

الفيزياء
خواص المادة

التغي�رات الفيزيقي�ة ف�ي 
المادة

الهواء 
الزمن

الصوت
الجاذبية

أنواع مختلفة للقوى
الضوء والمنشور

الكهرباء
األدوات

الأخ�سر

النباتات
حالة النباتات
نمو النباتات

تكاثر النباتات
بقاء النباتات

حياة شجرة
النباتات الخضراء 

الصالحة لألكل
الزراعة


